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Ювілейні та пам’ятні дати 2017 року: інформ.-довідк. матеріал на 

допомогу організації роботи бібліотекарям / Центральна міська публічна 

бібліотека; уклад. Т.М.Кириленко. — Краматорськ, 2016. —    с. 

 

Календар знаменних і пам’ятних дат містить перелік ювілейних дат, 

знаменних та пам’ятних подій всесвітнього значення та подій і дат 

важливих для України, які будуть відзначатися протягом 2017 року. 

 

Календар розраховано на бібліотечних спеціалістів, працівників 

культури, педагогів та інших категорій читачів як допоміжний посібник при 

плануванні роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Які ще події і дати 2017 року можна використовувати в 

роботі бібліотеки: 

 Конкурс «Євробачення» у травні (Україна). 

 Всесвітній день авторського права і книги (23 квітня). 

 Вибір столиці Олімпіади-2024. 

 Сонячне затемнення 21 серпня. 

 Ярмарок книг в Лейпцигу. 

 Гельсінська книжковий ярмарок (жовтень). 

 200 років від дня народження Генрі Торо. 

 200 років з дня смерті Анни де Сталь, Джейн Остін. 

 Нобелівська літературна премія. 

 Премія Олександра Солженіцина і премія Бєлкіна. 

 50 років виходу першої серії мультфільму «Ну, 

постривай!» 

 50 років початку будівництва Автовазу. 

 50 років виходу фільму «Кавказька полонянка». 

 50 років виходу кращого альбому «Бітлз». 

 50 років виходу першого альбому «Пінк Флойд». 

 50 років загибель Че Гевари. 

 50 років першої операції по пересадці серця. 

 75 років Сталінградської битви. 

 100 років від дня народження Індіри Ганді. 

 100 років від дня народження Георгія Віцина. 

 100 років з дня народження Джона Кеннеді. 

 100 років з дня смерті Адольфа Дрюмона, Октава Мірбо, 

Леона Блуа. 

Примітно, що в 2017 році столицею книги стане Конакрі 

(Гвінея). 

 

 

 

 

 

 



МІЖНАРОДНІ РОКИ Й ДЕСЯТИЛІТТЯ ООН 

 

2008 - 2017 рр.- Десятиліття ООН,із боротьби за ліквідацію 

злиднів. 

2010 - 2020 рр.- Десятиліття ООН, присвячене пустелям і 

боротьбі з опустелюванням. 

2011 - 2020 рр.- Міжнародне десятиліття за викорінення 

колоніалізму. 

2011 - 2020 рр.- Міжнародне десятиліття дій із збереження 

безпеки дорожнього руху. 

2011 - 2020 рр.- Десятиліття біорізноманіття . 

2013 - 2022 рр. Десятиліття зближення культур 

2014 – 2024 рр.- Десятиліття стійкої енергетики для всіх. 

2015 – 2024 рр.- Міжнародне десятиліття осіб африканського 

походження. 

 

 

 

ЮНЕСКО оголосила період 2016-2017 рр. - Роком Ахмеда 

Ясави і Фуатьє Кепрюлю. 

  2017 рік оголошено Президентом України роком Японії в 
Україні.        
 

     
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

Січень 

1   Новорічне свято 

Всесвітній день миру 

3 125 років від дня народження Джона Рональда Ройла 

(Руєла) Толкіна (Толкієна) (1892—1973), англійського 

казкаря, прозаїка 

6 145 років від дня народження Олександра Миколайовича 

Скрябіна (1872–1915), російського композитора, піаніста 

7 Різдво  Христове 

8 95 років від дня народження Анатолія Абрамовича 

Аграновського (1922—1984), українського та російського 

письменника, публіциста 

10 420 років від дня народження Петра Симеоновича Могили 

(1597—1647), українського релігійного діяча і просвітителя 

11 Всесвітній день «спасибі» 

13 85 років від дня народження Івана Сергійовича Костирі 

(1932—2003), українського прозаїка 

14   80 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала 

(1937–1995), українського письменника, поета, публіциста 

 125 років від дня народження Гордія Максимовича 

Коцюби (1892—1939), українського письменника 

15  25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила 

Державний гімн України «Ще не вмерла Україна» 

395 років від дня народження Мольєра (справж. – Жан 

Батіст Поклен) (1622–1673), французького драматурга, 

актора 

135 років від дня народження Івана Івановича Огієнка 

(1882—1972), українського православного митрополита, 

мовознавця, богослова, культурного діяча 

16 150 років з дня народження В.В.Вересаєва (1867–1945), 

російського письменника 

18 135 років з дня народження А.О. Мілна (1882 - 1956) 

англійського письменника 



20 115 років від дня народження Назима Хікмета (1902—

1963), турецького письменника, громадського діяча 

22  День Соборності України   

23 115 років від дня народження Павла Матвійовича 

Усенка (1902–1975), українського поета 

185 років від дня народження Едуарда Мане (1832—

1883), французького живописця 

24 285 років з дня народження (1732- 1799) П.О.Бомарше, 

французького драматурга 

25 День студентів (Тетянин день) 

185 років з дня народження І.І.Шишкіна (1832 – 1898), 

російського живописця 

145 років від дня народження Вірджинії Вулф (1882—1941), 

англійської письменниці 

27 Міжнародний день пам`яти жертв Холокосту 

185 років з дня народження Льюїса Керрола  (1832 – 1898), 

англійського письменника 

28 120 років з дня народження В.П. Катаєва (1897 – 1986), 

російського письменника 

29 День пам′ яті героїв Крут 

31 220 років з дня народження (1797- 1828) Ф.Шуберта, 

австрійського композитора 

 

Всесвітній день «спасибі» 

 

Ми чудово розуміємо значення гарних манер, їхню необхідність у 

повсякденному житті, але найчастіше ми висловлюємо подяку ніби 

мимохідь, не замислюючись про її значення. Проте слова подяки 

мають дивовижні властивості, і коли людина надто роздратована, то 

вимовляти їх не можна. Психологи вважають, що слова вдячності – 

це знаки уваги, які здатні зігрівати людину своїм теплом. 

Ми кожного дня говоримо один одному «дякую», і при цьому 

важливо пам’ятати, що справжня вдячність – це лише те, що йде від 

щирого серця. 
 

 

 

 

 



          

    Лютий 
 

1 110 років з дня народження Е.Ф.Маланюка (1907–1975), 

українського   поета і літературознавця 

2 Всесвітній день водно-болотних угідь 

2  205 років з дня народження Е.П. Гребінки (1812 – 1842), 

українського письменника 
125 років з дня народження О.М. Степанова (1892 –1965), 
російського письменника, автора відомого роману "Порт-
Артур". 

7 День безпеки в Інтернеті 

205 років з дня народження Чарлза Діккенса (1812- 1870), 

англійського письменника 

8 195 років з дня народження О.В. Марковича (1822 – 1867), 

українського фольклориста і етнографа 

  

10  День пам`яті О.С.Пушкіна 

 

11  115 років від дня народження Любові Петрівни Орлової 

(1902—1975), радянської кіноактриси 

14  День всіх закоханих 

День комп’ютерника 

95 років з дня народження М.О.Рибалко (1922 - 1995), 

краматорського письменника 

15 День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів 

17 105 років від дня народження Андре Нортон (Аліси Мері 

Нортон) (1912—2005), американської письменниці-фантаста 

19  25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила 

тризуб як малий Державний герб України 

20 День Героїв Небесної Сотні 

Всесвітній день соціальної справедливості 

21 День рідної мови 

24 125 років з дня народження К.О. Федіна (1892 – 1977), 



російського       письменника 

25 130 років від дня народження Леся Курбаса (повністю — 

Олександр-Зенон Степанович) (1887—1937), українського 

режисера, актора, драматурга, публіциста, перекладача 

26 215 років з дня народження Віктора Гюго (1802 – 1885), 

французького письменника 

 

День безпечного Інтернету 
 

Проблема безпеки дітей в Інтернеті вже не здається Україні такою 

далекою. Кожного року аудиторія користувачів всесвітньої мережі 

дедалі розширюється, і її переважну частину становить молоде 

покоління – діти та підлітки, які повністю не усвідомлюють загрозу, 

що може чекати на них у віртуальному просторі. В мережі Інтернет 

з’являється багато нецензурної та насильницької інформації. Тому 

цей день започатковано для привернення уваги дітей та молоді до 

позитивного і відповідального використання Інтернет-ресурсів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

2 135 років з дня народження (1882-1911) Архипа Тесленко, 

українського письменника 

3 Всесвітній день письменника. Відзначається згідно з 

рішенням 48-го  конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який 

відбувся 12–18 січня 1986 р. 

50 років від дня народження Ізабель Абеді (1967), німецької 

дитячої письменниці 

4 165 років від дня смерті М.В. Гоголя (1808 – 1852), 

російського і українського письменника 

5 190 років з дня народження Л.І.Глібова (1827 – 1883), 

українського поета, байкаря 

6 90 років від дня народження Габрієля Гарсія Маркеса 

(1927—2014),  колумбійського письменника-прозаїка, 

журналіста, видавця і політичного діяча; лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1982) 

8 Міжнародний жіночий день 

9 Народився Т.Г.Шевченко (1814–1861), геніальний 

український поет, художник, графік  

15  Всесвітній день прав споживача 

16 135 років з дня народження Х.О.Алчевської (1882 – 1931), 

української поетеси і педагога 

20 Всесвітній День Землі 

Міжнародний день щастя. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення  Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/66/281 від 12.07.2012 р. 

21  Міжнародний день ліквідації расової дискримінації  

Всесвітній день поезії  

22 175 років з дня народження  М.В. Лисенка (1842 – 1912), 

українського композитора, фольклориста 

22 Всесвітній день водних ресурсів 



23 Всесвітній метеорологічний день 

170 років  з дня смерті (1783 - 1842) Стендаля (Анрі Марі 

Бейль), французького письменника  

25 День Служби безпеки України 

275 років з дня народження В.Г. Рубана (1742 – 1795), 

українського і    російського видавця, історика, поета. 

26 День Національної гвардії України 

27 Мiжнародний день театру 

31 135 років з дня народження (1882-1969) К.І.Чуковського, 

російського письменника 
        
 
 Всесвітній день поезії 

У 1999 році на 30 сесії Генеральної Асамблеї ЮНЕСКО було 

вирішено відзначати 21 березня Всесвітній день поезії. Перший 

Всесвітній день поезії пройшов у 2000 році в Парижі. Вважається, 

що перший поетичний твір був написаний у ХХІІІ ст. до н.е. Це 

вірші – гімни принцеси і верховної жриці Межиріччя, відомої як 

Енхедуанна. Гімни Енхедуанни вважалися священними. Віршована 

форма аж до епохи Відродження шанувалася в Європі як одна з 

основних умов краси і була практично єдиним інструментом 

перетворення слова на мистецтво. У цей день у різних країнах світу 

влаштовують фестивалі, вікторини та конкурси відомих поетів-

початківців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                    Квітень 
 

 

 

1 Міжнародний день птахів 
День сміху 
285 років від дня народження Франца Йозефа Гайдна 
(1732—1809), австрійського композитора 

2 Міжнародний день дитячої книги 

4 110 років з дня народження Бєляєва В.П., українського та 
російського письменника, кіносценариста 

6 205 років з дня народження О.І. Герцена (1812 –1870), 
російського мислителя, філософа, письменника. 

7 Всесвітній день здоров`я 

10 90 років з дня народження (1927) В.В.Ліпатова, російського 
письменника 
80 років з дня народження Белли Ахатівни Ахмадуліної 
(1937), російської поетеси, перекладача 

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 
концтаборів 

12 День авіації і космонавтики 

15 Український День навколишнього середовища 
565 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452—
1519), італійського живописця, скульптора, архітектора, 
інженера 

18 Міжнародний день пам’яток та історичних місць 
80 років від дня народження Володимира Григоровича 
Рутківського (1937), українського поета, прозаїка, дитячого 
письменника, журналіста 

19 115 років з дня народження (1902) В.А. Каверіна, 
російського письменника 

20 День довкілля. Відзначається відповідно до Указу 
Президента України № 855/98 від 06.08.1998 р. щорічно у 
третю суботу 
75 років від дня народження Арто Паасилінні (1942), 
сучасного фінського письменника 

22 Міжнародний День Землі 

23 День книги і авторського права 

24 Міжнародний день солідарності молоді 

25 110 років з дня народження (1907) М.П.Трублаїні, 



українського письменника 

26  Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 

   

  Міжнародний день дитячої книги 

49 років поспіль – починаючи з 1967 р., за рішенням Міжнародної 

ради дитячої книги, в день народження видатного датського 

письменника казкаря Ганса Крістіана Андерсена – 2 квітня світ 

відзначає Міжнародний день дитячої книги. Щорічно, організатори 

свята вибирають тему, і хтось із знаменитих авторів пише важливе і 

цікаве послання для дітей усього світу, а популярний дитячий 

ілюстратор малює яскравий барвистий постер, у якому зображує 

читання дитини. Зазвичай до цього дня в Україні, а також у багатьох 

інших країнах, приурочене проведення Тижня дитячого читання. 

Святкування Міжнародного дня дитячої книги є яскравим 

показником того , що книга, яка створена саме для дитини, має 

великий вплив на формування її характеру та становлення як 

людини. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Травень 

 
 

 

 

 

1 Свято Весни і Праці 

3 Всесвітній день свободи преси  

День Сонця 

5 110 років від дня народження Ірини Вільде (Дарини 

Дмитрівни Полотнюк) (1907—1982), українського прозаїка 

95 років від дня народження Анато лія Андрі йовича 

Діма рова (1922—2014), українського прозаїка. Лауреата 

Державної премії України імені Т.Г.Шевченка (1982) 

8 День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

День пам’яті та примирення в Україні 

Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв 

Другої світової війни 

9 День Перемоги 

14 День Матері. Відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 489/99 від 10 травня 1999 року) у другу 

неділю травня 

15 Міжнародний день сім'ї. Відзначається щороку відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/47/237 від 

20.09.1993 р. 

160 рокiв з дня народження А.Я. Чайковського (1857 –

1935), українського письменника 

16 200 років з дня народження М.І. Костомарова (1817 – 1885), 

українського і російського історика, етнографа. письменника 

17 95 років з дня народження (1922) А.А.Дімарова, 

українського письменника 

18 Міжнародний день музеїв 

105 років з дня народження В.М. Собка  (1912 – 1981), 

українського письменника  

День ВИШИВАНКИ 

20 День Європи. Враховуючи стратегічний курс України на 

європейську інтеграцію, цей День відзначається згідно 

Указом Президента України (№ 339/03 від 19 квітня 2003 



 

День ВИШИВАНКИ 

Всеукраїнське свято, яке покликане зберегти споконвічні 

народні традиції створення та носіння етнічного вишитого 

одягу. А вишита сорочка завжди була візитівкою українця. Наші 

пращури вважали, що вишиванка має чарівну силу. Мова 

вишиваних сорочок – це сукупність візерунків, кольорів, 

особливість їх розміщення. Дата проведення – щороку в третій 

четвер травня. свято є самобутнім і самодостатнім, не 

прив’язане до жодного державного чи релігійного. На всіляких 

урочистостях,святах та акціях виграють кольорами та узорами 

вишиванки Навіть марші їх багатотисячні проходять у різних 

містах, як і в нашому. І це завжди красиве видовище, коли 

збирається стільки людей – молодих дівчат і хлопців, літніх 

жінок й чоловіків, і навіть дідусів та бабусь вбраних у цю 

національну одіж. 
 

 

року) у третю суботу травня 

21 День науки  

День молодіжних і дитячих громадських організацій 

України 

День пам’яті жертв політичних репресій 

24 День слов’янської писемності і культури.  

Європейський день парків    

 105 років з дня народження М. Г. Стельмаха (1912 – 1983), 

українського  письменника 

27 День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження 

28 День прикордонника      

140 років від дня народження Максиміліана 

Олександровича Волошина (1877—1932), російського 

поета, художника 

29 Міжнародний день миротворців ООН 

30 День жіночої емансипації  

31 Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням 

125 років з дня народження К. Г. Паустовського (1892 – 

1968), російського письменника 



  

Червень 

 

 

 

 

1 Міжнародний день захисту дітей. Відзначається щорічно з 

1949 р. відповідно до ухвали Ради Міжнародної 

демократичної федерації жінок 

Всесвітній день батьків. Відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/292 від 

15.10.2012 р. 

День захисту дітей. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 568/98 від 30.05.1998 р. 

80 років від дня народження Колін Маккалоу (1937—2015), 

австралійської письменниці 

4 Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

5 Всесвiтнiй день охорони навколишнього середовища 

6 День журналіста 

14 Всесвітній день донора крові 

15 145 років з дня народження  К.Д. Бальмонта (1867 – 1942), 

російського поета, критика, диригента 

16 115 років від дня народження Наталії Андріївни Лівицької-

Холодної (1902—1997), української поетеси, перекладача 

17 Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами 

18 День медичного працівника 

205 років від дня народження Івана Олександровича 

Гончарова (1812—1891), російського прозаїка 

19 70 років від дня народження сера Ахмеда Салма на Ру шди 

(1947), сучасного британського письменника 

20 Всесвітній день біженців 

200 років з дня народження О.І. Гончарова (1812 – 1891), 

російського письменника. 

80 років з дня народження (1932- 1994) Р.І.Рождественсього, 

російського поета 

22 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 



  

Міжнародний день захисту дітей 

Свято запроваджене в листопаді 1949 року рішенням сесії 

Міжнародної демократичної федерації жінок. Після закінчення 

Другої світової війни учасниці сесії заприсяглися боротися за 

створення умов, необхідних щасливого та гармонійного розвитку 

майбутніх поколінь. А що є найважливішою умовою щасливого 

дитинства? Звичайно ж, мирне співіснування людей, що є 

гарантією спокійного і радісного життя кожної окремої родини. 

20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла 

Декларацію прав дитини. На планеті нині щоденно тисячі дітей 

помирають від голоду, нестачі ліків і медичної допомоги в 

найбідніших країнах світу. Дітей підстерігають 

неписьменність,непосильна й багатогодинна робота заради 

шматка хліба, різні хвороби, нещасні випадки,грубість дорослих, 

а часом – і жорстокість батьків. Декларація прав дитини 

передбачає: дитина повинна мати право на ім’я й громадянство, 

користуватися всіма благами соціального забезпечення; вона має 

бути захищена від усіх форм жорстокості та експлуатації. 

 

 

 
 

 

Україні.  Початок Великої Вітчизняної війни 

23 День державної служби ООН     

25 День молоді 

День митної служби України 

День дружби та об`єднання слов`ян 

26 Міжнародний день боротьби із зловживанням 

наркотиками та їх незаконним розповсюдженням 

28 День Конституції України 

305 років з дня народження Жан Жака Руссо (1712-1778), 

французького письменника і філософа. 

440 років від дня народження Пітера Пауела Рубенса (1577—

1640), фламандського живописця 



                Липень 

1 Всесвітній день архітектури  

День архітектури України 

3 День Військово-морських Сил України 

8 Український День родини 

110 років з дня народження Олега Ольжича (1907 - 1944), 

українського письменника, науковця, політичного діяча 

11 Всесвітній День народонаселення 

13 155 років з дня народження М.А.Рубакіна (1862-1946), 

російського книгознавця, бібліографа, письменника. 

16 День металурга 

День бухгалтера України 

80 років від дня народження Ади Михайлівни Роговцевої 

(1937), української актриси 

21 110 років з дня народження О.Теліги (О.І. Шовгенева), 

(1907 – 1944), української поетеси 

23 225 років з дня народження П.А. Вяземського (1792 –1878), 

російського поета,   критика. 

24 215 років з дня народження  (1802-1870) О.Дюма (батько), 

французького письменника 

50 років від дня народження братів Капранових Дмитра та 

Віталія (1967), українських письменників, видавців, 

публіцистів, громадських діячів 

27 115 років з дня народження  Я.О. Галана (1902 – 1949), 

українського письменника 

28 День хрещення Київської Русі – України. Відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 

668/2008 від 25.07.2008 р. 

День пам’яті святого рівноапостольного князя 

Володимира – хрестителя Київської Русі 

105 років від дня народження Ігоря Леонтійовича 



 

 

 

Міжнародний день дружби 

Свято це зовсім молоде. Лише в 2011 році Генеральна Асамблея 

ООН затвердила резолюцію про проведення Міжнародного дня 

дружби між державами, культурами та всіма людьми на Землі. Ідея 

святкування Міжнародного дня дружби виникла в організації 

ЮНЕСКО , що займається питаннями культури, освіти та науки. 

Цей день покликаний зміцнити дружбу між народами світу, 

показати, що люди, їхні погляди, переконання, культури хоч і дуже 

різні, проте рівні між собою та заслуговують поваги. Унікальні 

людські взаємини виступають справжнім двигуном 

толерантності,зміцнення життєствердних ідей, обміну 

культурними традиціями і досягненнями в ім’я миру та розвитку. 

Сьогодні це дуже актуальне питання для нашої держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муратова (1912—1973), українського письменника 

29 200 років з дня народження І.К.Айвазовського (1817-1900), 

російського живописця-мариніста 

30 Міжнародний день дружби 

50 років від дня народження Енн Брашарес (1967), сучасної 

американської дитячої письменниці 



  

Серпень 

 

 

 

19 День пасічника 

115 років від дня народження Олеся (Олександра) 

Васильовича Донченка (1902—1954), українського прозаїка 

20 170 років з дня народження (1847-1912) Болеслава Пруса, 

польського письменника 

190 років з дня народження (1827-1879) Шарля де Костера, 

бельгійського письменника 

23 День Державного Прапора України Відзначається в 

Україні згідно з Указом Президента (№ 987/2004 від 23 

серпня 2004 року) щорічно 

Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму 

150 років від дня народження Осипа Семеновича Маковея 

(1867—1925), українського поета 

24 День незалежності України 

140 років з дня народження О.С.Грушевського (1877 -1943), 

5 Міжнародний день світлофора 

8 65 років від дня народження Ната лії Анато ліївни Гузє євой 

(1952), української дитячої письменниці, сценариста, 

редактора мультфільмів 

10 105 років з дня народження (1912-2001) Жоржи Амаду, 

бразильського письменника 

11 120 років від дня народження Енід Мері Брайтон (1897—

1968),  англійської дитячої письменниці 

12 Міжнародний день молоді. Відзначається відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/120 від 

20.01.2000 р. 

14 150 років з дня народження (1867-1933) Джона Ґолсуорсі, 

англійського письменника 

16 55 років від дня народження   рія Рома новича І здрика 

(1962), українського прозаїка, поета, культуролога 



українського історика, літературознавця, етнографа 

115  рокiв з дня народження  О.В. Донченко (1902 – 1954), 

українського письменника 

70 років від дня народження Па уло Кое льйо (19 7), 

бразильського письменника 

26 95 рокiв з дня народження  Я. І. Олійника (1922),  

краматорського поета 

27 День шахтаря 

День авіації України 

115 рокiв з дня народження  .І. Яновського (1902 – 1954),  

українського письменника 

30 95 років з дня народження П.П. Глазового (1922 - 2004),  

українського поета, гумориста і сатирика 

Міжнародний день світлофора 

Відзначається 5 серпня на честь події, що відбулася в 1914 році. 

В цей день в американському місті Клівленді з’явився перший 

попередник сучасних пристроїв. Він мав червоний і зелений ліхтарі, 

а при перемиканні світла видавав звуковий сигнал. Втім,найперший 

світлофор винайшов британець Джей Найт ще в ІХ столітті. Цей 

апарат був встановлений біля будівлі парламенту в Лондоні в 1868 

році. Через три роки його ліхтар вибухнув і поранив поліцейського. 

Після цієї події про світлофор забули майже на 50 років – до1910 

року, коли було розроблено і запатентовано перший автоматичний 

світлофорний пристрій із ліхтарями двох кольорів. Трибарвні 

світлофори, схожі на сучасні, вперше побачили жителі Детройта і 

Нью-Йорка в 1920 році. З часом пристрої стали популярні в різних 

містах Америки і Європи. В Україні перший світлофор був 

встановлений у 1936 році в Харкові. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вересень 

 
 

 

 

 

 

1 День знань 

3 День підприємця України 

90 років з дня народження (1927 - 1994)  Олеся Адамовича, 

білоруського письменника  

5 200 років з дня народження О.К. Толстого (1817-1875), 

російського письменника 

7 120 років з дня народження І.К.Микитенка (1897–1937), 

українського письменника. 

8 Міжнародний день грамотності 

9 День фізичної культури і спорту 

День українського кіно 

11 155 років з дня народження О.Генрі (1862–1910), 

американського письменника 

135 років з дня народження Б. Житкова (1882-1938), 

російського письменника    

15 270 років з дня народження І.Г.Некрашевича (1742 – після 

1796), українського письменника 

16 День винахідника і раціоналізатора 

День фармацевтичного працівника 

Міжнародний день охорони озонового шару 

17 День працівників цивільного захисту України (День 

рятівника) 

21 Міжнародний День миру 

22 День партизанської слави України 

24 День машинобудівника 

25 120 років з дня народження Уїльяма Фолкнера (1897 – 

1962), американського письменника 

27 День туризма 

29 1941 - початок масових розстрілів у Києві у Бабиному Яру 



  

Всеукраїнський день бібліотек 

Це свято не тільки професійне, а й загальнонародне, адже кожна 

людина хоча б раз у житті була в бібліотеці. Бібліотеки – один з 

інструментів нашої цивілізації в процесі збереження, накопичення і 

передачі людських знань. У Київській Русі перші бібліотеки стали 

відкривати після прийняття християнства. Це були церковні 

бібліотеки, серед яких у той час найбільшою вважалася заснована 

Ярославом Мудрим бібліотека Софії Київської. У цій бібліотеці 

зберігалося понад дев’ятсот книг, що були виготовлені виключно 

вручну. На сьогоднішній день в Україні функціонують близько 40 

тисяч великих і малих бібліотек.  

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

30 Всеукраїнський  День бiблiотек 

1 Мiжнародний день музики 

Мiжнародний день громадян похилого вiку. День ветерана  

3 120 років з дня народження Луї Арагона (1897 – 1982), 

французького письменника й громадського діяча 

6 125 років з дня народження М.І. Цвєтаєвої (1892 – 1941), 

російської поетеси 

7 День вчителя в Україні 

8 День юриста 

9 Всесвітній день пошти 

День художника України  

125 років з дня народження Г.В. Михайличенка (1892–

1914), українського письменника, громадського і політичного 

діяча. 

470 років з дня народження Мігеля де Сервантеса (1547–



 

 

День українського козацтва 

 

Свято встановлене, враховуючи історичне значення й заслуги 

козацтва в утвердженні української державності. Про козаків 

написано багато наукових книжок і художніх творів, знято фільмів. 

Про козацький рід і його ватажків йдеться в урочистій пісні нашої 

держави – Гімні України. Козак в уявленні українця – це звитяжний 

воїн, що не розлучається з шаблею, захисник Вітчизни,оборонець 

прав, віри, звичаїв та гідності кожного, хто живе під небом України. 

Унікальність нашої історії і нашого народу полягає в тому, що в 

козацтві виявився творчий і волелюбний дух наших предків. Цікаво, 

що святкування Дня українського козацтва збігається зі святом 

Покрови Пресвятої Богородиці. Свято Покрови було одним із 

найголовніших свят запорозьких козаків, які особливо шанували 

ікону Покрови Богородиці , будуючи по всій Україні Покровські 

церкви. З давніх-давен Богородиця є покровителькою українського 

козацтва й усіх українських збройних формувань. 
 

 

 

 

 

1616), іспанського письменника. 

14 День Українського козацтва 

День художника 

17 Міжнародний день боротьби з бідністю 

21 120 років з дня народження Я.Д. Качури (1897-1943), 

українського письменника. 

22 130 років з дня народження Джона Ріда (1887 - 1920), 

американського письменника і журналіста 

24 Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй 

28 1944 Завершення визволення України від німецько-

фашистських загарбників 



 Листопад 
 

1 1918 - Проголошено Західно - Українську Народну 

Республіку (ЗУНР)  

3 130 років з дня народження Самуїла Яковича Маршака (1887 

- 1964), російського поета і перекладача 

5 165 років з дня народження (1852)  Д.Н.Маміна – 

Сибіряка, російського  письменника 

9 День української писемності і мови 

145 років з дня народження Б.С. Лепкого (1872 – 1941), 

українського письменника 

13 Міжнародний день сліпих 

14 1939 - Верховна Рада УРСР затвердила Закон про 

возз'єднання Західної України з УРСР 

110 років з дня народження (1907- 2002) Астрід Ліндгрен, 

швецької письменниці 

110 років з дня народження А.С. Малишка (1912 – 1970), 

українського поета 

 

16 Міжнародний день терпимості ( толерантності) 

День працівників радіо, телебачення та зв'язку 

17 Міжнародний день студентів 

22 День Гідності та  Свободи в Україні 

25 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства 

відносно жінок 

455 років з дня народження (1562-1635 ) Лопе де Вега, 

іспанського драматурга 

24 День пам'яті жертв голодомору і політичних репресій в 

Україні 

29 215 років з дня народження (1802-1827) Вільгельма Гауфа, 

німецького письменника 

30 350 років з дня народження (1667-1745) Джонатана Свіфта, 



   

 День української писемності та мови. 

 День Преподобного Нестора Літописця. 

Українська історична наука традиційно починається з імені 

Нестора Літописця, ченця Києво-Печерської лаври та першого 

хроніста України-Русі. Праця всього Несторового життя – «Повість 

минулих літ» - проливає світло на походження Русі. Нестор першим 

ставить питання: «Звідкіля єсть пішла Руська земля?» - і першим 

відповідає на нього. Він традиційно вважається зачинателем 

української писемності, а його твір «Повість минулих літ» - першим 

твором української літератури. У 1997 р., враховуючи роль 

української мови щодо згуртування народу України, було ухвалено 

запровадити святкування Дня української писемності та мови. Цей 

день був приурочений до церковного свята – Дня пам’яті Нестора 

Літописця. 9 листопада традиційно починається Міжнародний 

конкурс знавців української мови. Також відзначають найкращі 

українські видавництва.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

англійського письменника – сатирика 



 

 

Грудень 

 

 

 

 

1 Міжнародний день боротьби зі СНІДом 

3 Міжнародний день інвалідів 

295 років з дня народження Г.С. Сковороди (1722- 1794), 

українського    філософа, поета, музиканта 

120 років з дня народження А.В. Головка (1897 – 1972), 

українського письменника 

6 День Озброєних Сил України 

125 років з дня народження М.Г. Куліша ( 1892 – 1937), 

українського драматурга 

7 День місцевого самоврядування в Україні 

70 років від дня народження Енн Файн (19 7), англійської 

дитячої письменниці 

8 110 років від дня народження Антона Федоровича 

Хижняка (1907 - 1993), українського письменника 

10 День захисту прав людини 

13 220 років з дня народження Г. Гейне (1797- 1856),  

німецького поета 

140 років від дня народження Миколи Дмитровича 

Леонтовича (1877—1921), українського композитора 

80 років від дня народження Пауля Маара (1937), 

німецького дитячого письменника, драматурга, ілюстратора 

14  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на  

Чорнобильській АЕС 

15 День працівників суду 

16 100 років від дня народження Артура Кларка (1917—2008), 

англійського письменника 

18 125 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша 

(1892—1942), українського драматурга 

20 День міліції  

21 100 років від дня народження Ге нріха Теодо ра Белля (1917-



 

День місцевого самоврядування в Україні, що 

відзначається 7 грудня, був встановлений 25 листопада 2000 р. 

президентським Указом № 1250/2000. Дата вибрана невипадково. 

Верховною Радою Української РСР у 1990 р. був підписаний закон 

«Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве 

самоврядування». Це професійне свято працівників селищних, 

сільських, районних, обласних і міських рад, які представляють 

численних народних обранців. 

У жовтні 1985 р. у Страсбурзі європейські держави 

схвалили міжнародний пакт під назвою «Європейська хартія 

місцевого самоврядування». Документ має особливе значення для 

української держави, так як місцеве самоврядування на цілих 70 

років там було заборонено. Зараз же цей інститут відроджується з 

величезними проблемами і зусиллями. 15 липня 1997 року 

Верховна Рада справила ратифікацію Хартії, зробивши її таким 

чином частиною законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985), німецького письменника 

22 80 років від дня народження Едуарда Миколайовича 

Успенського (1937), російського поета, прозаїка 

28 95 років від дня народження Ганни Олексіївни Демченко 

(1922—1986), української поетеси, прозаїка 

31 125 років з дня народження М.В.Семенюка (1892– 1937),  

українського поета 

140 років від дня народження Гната Мартиновича 

Хоткевича (1877—1938), українського прозаїка 
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 45 років - Наймолодший у 

списку - «Домовичок Кузя» Т. В. 

Александрової.  

 55 років - Давидичев Л. В. 

«Важке, повне негараздів і 

небезпек, життя Івана Семенова, 

другокласника і другорічника» і Медведєв Ст. «Баранкін, будь 

людиною!» 

60 років - «Туманність Андромеди» Єфремова І. та «Дивак з 6-

Б» В.Железнякова 

65 років виповнюється твору культового письменника Е. 

Хемінгуея «Старий і море». Воно ловить у свої мережі сучасних 

людей, незалежно від їх інтересів і способу життя. 

70 років «Щоденнику Анни Франк» Франк А. і «Повісті про 

справжню людину» Польового Б. Н. 

75 років Сент-Екзюпері А. славиться своїм «Маленьким 

принцом». 

80-річчя відзначать «Розповідь про невідомого героя» 

Маршака С. Я. і «Хоббіт, або Туди і назад» Толкіна Дж. Р. Р. 

85 річницю справляє роман Шолохова М. А.«Піднята цілина». 

90 років захоплює читачів «Республіка ШКІД» Білих Р. і 

Пантелєєва Л., «Пошта» Маршака С. Я. 

До 95-річного ювілею підійшли відразу кілька творів: Сабатіні 

Р. «Одіссея капітана Блада», Чуковського К. І. «Мийдодір» і 

«Тараканище», Шпенглер О. «Занепад Європи». 

100 років кілька поколінь читає «Крокодила» К. І. 

Чуковського. 

105-річчя відсвяткують «Воробьишко» М. Горького, роман 

«Фінансист» Т. Драйзера, перший збірник віршів «Вечір» А. А. 

Ахматової, роман «Загублений світ» А. Конан-Дойла. 

110 років тому відбулася прем’єра ліричної драми О. Блока 

«Балаганчик» 

 115 річницю відзначає «Собака Баскервіллів» А. Конан-Дойла 

і «Пітер кролик» Поттер Б. 



 120 років з дня свого створення відзначить «Овід» Е. Войнич, 

«Аленушкины казки» Д. Н. Мамин-Сибіряк, «Дракула» Б. 

Стокера, «Людина-невидимка» Р. Уеллса. 

125 років тому світ побачив «Дитинство Теми» Гарін-

Михайлівського Н. Р. 

130 років - «Каштанка» А. П. Чехова. 

135 років тому М. Твен створив історію про двох таких різних 

і в той же час схожих хлопчиків «Принц і жебрак». 

145-річчя відзначать одразу два твори Л. Н. Толстого «Азбука» 

і «Кавказький бранець», а також роман Ж. Верна «Навколо світу 

за 80 днів» і оповідання Н.П. Вагнера «Казки Кота - Мугикаючи». 

150-ий день народження святкуватимуть «Діти капітана 

Гранта» Ж. Верна, «Злочин і покарання» Ф. М Достоєвського, 

«Легенда про Уленшпигеле» Костера де Ш. 

До 155-річчя дісталися «Знедолені» Ст. Гюго, «Саламбо» Р. 

Флобера, «Батьки і діти» Тургенєва І. З.. 

165 років відсвяткують «Хатина дядька Тома» Р. Бічер Стоу, 

«Дитинство» Л. Н. Толстого, «Му-му», М. С. Тургенєва. 

170 років виповнюється таким творам: «Мертві душі» Гоголя 

М., «Звичайна історія» Гончарова І. А., «Записки мисливця» 

Тургенєва І. С. 

180-річний бар’єр візьмуть твори А. С. Пушкіна «Анчар», 

«Дубровський» та чудова казка про любов і труднощі на її шляху 

Салтана і Лебідь, а також романи М. Ю. Лермонтова «Бородіно» і 

«Смерть поета», казка Г. К. Андерсена «Нове вбрання короля». 

190 років тому Гауф Ф. написав відому казку «Карлик Ніс». 

205 років минає з того дня, коли діти всього світу читають і 

люблять казки братів Грімм. Зокрема, іменинниками стануть 

«Золотий гусак», «Король-Жабеня, або Залізний Генріх», а також 

перша частина збірки «Дитячі і сімейні казки». 

320 років відкривають дивовижний світ казки Історії Ш. 

Перро. 

Справжнім рекордсменом є книга давньогрецького математика 

Евкліда «Начала», якій у 2017 році виповнюється 535 років. 

 
 


